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aceea traducătorii au folosit cuvinte atât de diferite. 

 Verbul tradus cu a şopti are ca sinonime a şopăi, („a vorbi cu cineva 

în şoaptă”), a sufla, a şuşui, („a linişti sau a 

adormi un copil prin repetarea prelungită şi 

monotonă a sunetului „ş” ), a şopoti („a 

murmura, a susura”, sau „a vorbi în şoaptă, 

a schimba vorbe în şoaptă”), a şuşoti („a 

vorbi încet, în şoaptă; a şopti (cuiva) la 

ureche; p. ext. a vorbi în taină”). 

 Pentru a înţelege sensul exact al 

cuvântului şoptitori trebuie să vedem ce 

sens are verbul pseustés (a şopti), în limba 

greacă. Acest cuvânt provine din pseudomai 

„a minţi”, „a vorbi fals / strâmb / greşit”. 

 Şoptitor este cel ce induce în eroare prin minciună - fals. Acest 

lucru se face şoptind ... 
 

SFATUL COPIILOR 

 Dragi copilaşi,mândria nu este un lucru bun pentru că Biblia spune că cei smeriţi 

vor fi înălţaţi,dar cei mândri vor  fi smeriţi.Este mult mai bine să te laude alţii,mândria este 

păcat şi păcatul ne desparte de Dumnezeu!Nu uitaţi: Mândria este înaintea căderii! 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL- Lucrarea Duhului Sfânt de Înnoire şi Botezul cu Duhul Sfânt 

 In Ioan 1:26-36-adevărul este că , ca şi creştini trebuie să fim 

botezaţi şi cu Duhul Sfânt (Ioan 1:16).Duhul Sfânt trebuie să-l primim din 

belşug,aceasta este viaţa de creştin.Noi trebuie să fim preocupaţi de acest 

botez cu Duhul Sfânt şi să dorim să primim ceea ce Dumnezeu a intenţionat 

să primim prin Fiul Său.(Ioan 3:16) 

 Dacă creştinii nu doresc ceea ce El a făcut posibil este o insultă la 

adresa lui Dumnezeu si astfel ne mulţumim cu mult mai puţin decât ceea ce 

ne este destinat.În inima noastră se naşte un mare pericol,acela de a fi 

satisfăcut cu mult mai puţin decăt ceea ce Dumnezeu ne-a oferit prin 

Domnul Isus Hristos. 

 Toate lucrările trebuie cercetate prin prisma Scripturii,inclusiv 

lucrarea Duhului Sfânt.Nimeni nu poate fi creştin înafara lucrării Duhului 

Sfânt.Romani 8:6-9 –există o mare diferenţă între “omul firesc ” şi “omul 

duhovnicesc”.Omul duhovnicesc este condus de Duhul lui Dumnezeu,cel 

firesc după indemnurile firii pământeşti. 1 Corinteni 2:14-Duhul Sfânt este 

cel ce ne dă viaţă,cel care ne  înnoieşte,născut din nou,născut din Duhul. 

Ioan 3:5-acesta este rezultatul intervenţiei Duhului Sfânt în noi,lucrarea de 

Înnoire,lucrare tainică lăuntrică Romani 8:9-orice creştin a fost înnoit de 

Duhul Sfânt dar poţi fi creştin fără să fi botezat cu Duhul Sfânt. 

 Până acum am descris lucrarea Duhului Sfânt în noi,o lucrare de 

luminare,naştere din nou.Lucrarea Duhului Sfânt care o face în noi se vede 

lămurit în predica Domnului Isus(Ioan 7:37-39) 

ÎNTREBAREA 

SĂPTĂMÎNII 

   Care este cel mai scurt 

verset al Bibliei?                 

(Rasp. Nr. Anterior:969 

ani) 

ANUNȚURI  SĂPTĂMÂNALE 
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Adresă:Strada Castanilor  Nr. 119 



Ucenicii erau născuţi din nou,erau copii lui Dumnezeu dinainte de 

Cinzecime. Rugăciunea Domnului Isus din Ioan 17 face deosebirea dintre 

ucenici şi lume,întreg capitolul arată că apostolii au fost deja născuţi din 

nou,Domnul Isus afirmă acest lucru mereu(Ioan 17:8-9).După înviere 

Domnul Isus s-a întâlnit cu ucenicii,a suflat peste ei Duhul Sfânt.Ioan 

20:22-aceşti oameni erau născuţi din 

nou,Duhul Sfînt  a fost suflat peste ei,totuşi 

nu au fost botezaţi cu Duhul Sfânt. 

 În Faptele Apostolilor capitolul 8 

Filip s-a dus din Ierusalim la Samaria să 

predice Evanghelia,acesta a fost umplut cu 

Duhul Sfânt în ziua Cinzecimii. Oamenii 

erau credincioşi cu adevărat,dar totuşi nu au 

fost botezaţi,dar la venirea lui Petru şi Ioan s-

au rugat şi au fot botezaţi cu Duhul Sfânt. 

 În Efeseni 1:13(traducerea revizuită) scrie:şi voi crezând cuvântul 

adevărului aţi fost pecetluiţi cu Duhul Sfânt.Ordinea este aceasta:credinţa 

vine prima dată,apoi botezul cu Duhul Sfânt.Tot ceea ce încercăm  să 

înţelegem este că poţi fi născut din nou,lucrare care o face Duhul Sfânt,dar 

fără să fi botezat cu Duhul Sfânt.Botezul cu Duhul Sfânt diferă de lucrarea 

de înnoire,naşterea din nou care o face Duhul Sfânt care este o lucrare 

tainică,lăuntrică,iar botezul cu Duhul Sfânt este o lucrare care o face 

Domnul Isus,ca o lucrare vizibilă. 

 Dan Hîrtie                                     

ÎNTÂMPLĂRI CU TÂLC  

W. Page Pitt ar fi trebuit să fie un ratat, însă a ajuns un om de succes. După 

ce şi-a pierdut vederea în proporţie de 97% la vârsta de cinci ani, a refuzat să fie 

înscris la o şcoală pentru orbi. A fost acceptat într-o şcoală publică, în care a jucat 

baseball şi fotbal. În mod remarcabil, a absolvit şi colegiul, devenind un reputat 

profesor de jurnalism, care pretindea excelenţă de la elevii săi.  

 Odată, un student l-a întrebat dacă ar putea spune care dintre lucrurile 

următoare este mai rău; să fii orb, surd, sau fără braţe şi picioare. El a răspuns: 

"Nici unul dintre acestea!Letargia,  

iresponsabilitatea, lipsa ambiţiei sau 

dorinţei: iată adevăratele 

handicapuri. Şi dacă nu v-aş 

învăţa nimic, ci tot ce aş face ar 

fi să pun în voi dorinţa de a face 

ceva cu vieţile voastre, acest 

curs ar fi un succes magnific."  

 De multe ori le spunea 

studenţilor săi: "Nu sunteţi aici 

să învăţaţi mediocritatea ci 

excelenţa. Dacă vă trimit să obţineţi o 

poveste şi nu reuşiţi pentru că aveţi un picior 

rupt, sunaţi-mă de pe ambulanţă şi vă voi ierta. Însă nu-

mi serviţi scuze! Acestea mă rănesc, iar explicaţiile voastre nu fac 

decât să toarne sare pe rană."  

 Cel mai mare inamic al tău nu îl reprezintă problema ce-ţi stă înainte; ci 

complacerea, negativitatea, autolimitările şi mila de sine. Avem tot felul de scuze 

pentru a nu face mai multe cu viaţa noastră. Dacă am fi avut vederea mai bună, 

dacă am fi fost mai înalţi sau mai slabi, dacă am fi provenit dintr-un mediu mai 

select. Toate sunt scuze !  

 Acum 2000 de ani, Pavel a scris: "Pot totul în Hristos, care mă întăreşte." 

Deci, cu ajutorul lui Dumnezeu te poţi înălţa deasupra circumstanţelor care duc 

spre eşec. Deci, scuze sau rezultate. Ce va fi să fie?  

 

 

STUDIU BIBLIC- Şoptitorii 

 „Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu în cunoştinţa lor, 

Dumnezeu i-a lăsat în voia minţii lor blestemate, ca să facă lucruri 

neîngăduite. Astfel, au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de curvie, de 

viclenie, de lăcomie, de răutate; plini de pizmă, de ucidere, de ceartă, de 

înşelăciune, de porniri răutăcioase; sunt şoptitori (gr. psithyristas) ... ”. 

(Romani 1 : 28 – 29). 

 Sensul din limba greacă este cel de şoptitori, care diferă de 

defăimători sau bârfitori, acestea fiind păcate diferite. Limba greacă are 

nuanţe foarte fine, care sunt mai greu de explicat în limba română. Poate de 

VERSETUL 

SĂPTĂMÂNII 

    Mândria merge 

înaintea  pieirii și trufia 

merge înaintea căderii. 

 Prov. 16:18 


